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മതസംഗതികളെ കുറിച്ചുള്ള

ഒന്നാം ചൊളൊത്തരം.

. ആമത ചൊദ്യം. പൈതലെ, നി,

നെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആർ എന്ന എന്നൊട പ്

റവാൻ കഴിയുമൊ ?

ഉത്തരം. ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും

സൃഷ്ടിച്ച മഹാ ദൈവം. -

വ. ചൊ. ദൈവം നിനക്കായികൊണ്ട

എന്ത ചെയ്യുന്നു ? .

ഉ. അവൻ രാവും പകലും എന്നെ ഭാ

ാ ക്രടാതെ രക്ഷിച്ചു, എപ്പൊഴും ഇനി

കു നന്മ ചെയ്യുന്നു.

ന ചൊ. എന്നാൽ നിനക്ക് ഇത്ര നന്മ'

ചെയ്യുന്ന oരം മഹാ ദൈവത്തിനായികൊ

ണ്ട നി എന്തു ചെയ്യെണം ?

ഉ. ആഭ്യം ഞാൻ അവനെ അറിവാൻ

" പഠികെണം, അതിന്റെ ശൈഷം ഞാൻഅ,

ിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ സകല കാഴ്ച

വും ചെമെയ്യാം.

ര ചൊ. ദൈവം തന്നെ അറിവാനും്

?്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുവാനും നമുക്ക് എവി

 ിട പറഞ്ഞ ിരുന്നു ?



ബ

ഉ. വൈദപുസ്തകത്തിൽ അടങ്ങിയിരി

ക്കുന്ന അവന്റെ ശുദ്ധമുള്ള വാകൃത്തിൽ.

@ ചൊ. വൈദവം ആഅ ആകുന്നു എന്ന

നി പഠിച്ച അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടൊ?

ഉ. വൈഭവം ആത്മാവ് ആകുന്നു. നമുക്ക

അവനെ കാണാൻ കഴിയുന്നതല്ല, എങ്കി

ലും അവൻ എല്ലാ കാഴ്വങ്ങളെയും കണ്ടറി

യുന്നു ? എല്ലാ കാഴ്വങ്ങളെയും ചെയ്യാൻ

അവന കഴിയും.

സ്ത ചൊ. ദൈവത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുവാ

ൻ നി എന്തു ചെയ്യെണം ?

ഉ. ഞാൻ ലൈവത്തൊടൂം മനുജ്യതൊ

ടും ഇനിക്കുള്ള മുറ ചെയ്യെണ്ട.

് ചെ9. ദൈവത്തൊട നിനക്കുള്ള മു

റ എന്ത ആകന്നു?

. ഉ. ദൈവത്തൊട ഇനിക്കുള്ള മുറ അ

വനെ ഭയപ്പെട്ട ബഹുമാനിക്കയും, അവ

നെ സ്റ്റൈഹിച്ച സെവിക്കയും, അവനൊട

പ്രാതിക്കയും, അവനെ സ്തുതിക്കയും ചെയ്യു

ന്നത ആകനു.

വ്വ ചൊ. മനുഷ്യരൊട നിനക്കുള്ള മുറ

എന്ത ആകനു ?

ഉ. മനുഷ്യരൊട ഇനിക്കുള്ള മുറ എ

ⓝൻറ മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിഷിജി,
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കയും, എപ്പൊഴും നെരുപഠകയും, എല്ലാ

വരൊടും നെരുമാറ്റത്തൊട്ടും ദയയൊടും

കൂടി ഇരികയും ചെയ്യുന്നത് ആകന്നു.

ൻ ചൊ. ദൈവത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തു

വാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ എന്ത നന്മ ഉ

ണ്ടാകുമെന്ന നി ഇച്ഛിക്കുന്നു ?

ഉ. അപ്പൊd് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ

പൈതലും, ദൈവം എന്നെക്കും എന്റെ

പിതാവും എന്റെ സ്റ്റെഫിതനും ആകം.

കം ചൊ. എന്നാൽ നി ദൈവത്തെ ഭ

യപ്പെടാതെയും, അവനെ സ്റ്റൊഹിക്കാതെ

യും, അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമി

കാതെയും ഇരുനാൽ എന്ത്?

ഉ. അപ്പൊൾ ഞാൻ ഒരു ദുഷ്ടതയുള്ള

വൈപതൽ ആകം, മഹാ ദൈവം എന്നൊ

ട വളരെ കൊപികയും ചെയ്യും.

.കെ ചൊ. ദൈവത്തിന്റെ കൊപത്തെ

നീ യേപ്പെടുന്നത് എന്തിന്?

ഉ. അവന എന്റെ ശരീരത്തെ നശി

ിപ്പാനും, എന്റെ ശരീരം നശിച്ച ശൈ

ാം എന്റെ ആത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിപ്പാ

അം കഴിയുന്നതുകൊണ്ടു ആകന്നു.

ഥവ. ചൊ. എന്നാൽ വൈദവത്തെ കൊ

പപ്പെടുത്തുവാൻ നി വല്ലതും ഒരിക്കലെ



നൃ

ലും ചെയ്തിട്ടില്ലയൊ ?

ഉ. ഉണ്ട് ; ഞാൻ ദൈവത്തിന് വിരൊ

ധമായി പലപ്പൊഴും പാപം ചെയ്തു. അ

വമെൻറ കൊപത്തിന ആളായിരിക്കുന്നു

എന്ന ഞാൻ ശങ്കിക്കുന്നു.

ഥമ്പ, ചൊ. ലൈവത്തിന വിഖരാധമാ

യി പാപം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് എന്ത എന്ന

നിനക്കു തൊന്നുന്നു ? -

ഉ ദൈവത്തിന് വിഖരാധമായി പാ

പം ചെയ്തു എന്നുള്ളത ദൈവം എന്നൊട

വിലകിയിരിക്കുന്നത് വല്ലതും ചെയ്തുകെയാ,

ദൈവം എന്നൊട കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെ

യ്യാതെ ഇരിക്കയൊ ആകനു.

ഛ. ചൊ. എന്നാൽ നിന്റെ പാപങ്ങ

് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ദൈവകൊപത്തി

ൽനിന്ന് രക്ഷപെടുവാൻ നി എന്തു ചെ

തെയ്യണം?

ഉ. ഞാൻ എന്റെ പാപങ്ങൾക്കായൊ

ണ്ട സങ്കടപ്പെടെണം; കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെ

എന്നൊട ക്ഷമികെ നെമെന്ന് ഞാൻ വൈദ

വത്തൊട പ്രാതിച്ച, അവനെ ഇനി മെ

ലാൽ എറ്റവും നല്ലവണ്ണം സെവിക്കെ

ബം

.c@ ചൊ. അതിനായികൊണ്ട നീ അ
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പെക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവം നിന്നൊടു

ക്ഷമിക്കുമൊ ?

ഉ. യെശു ക്രിസ്തു ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അവൻ

കഷ്ടമനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതും നിമിത്തമായിട്ടു

ദൈവത്തിനുള്ള കരുണയിൽ ഞാൻ ആ

ശ്രയിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അവൻ എന്നൊട കാ

മിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിരൂപിക്കുന്നു.

ഫ്) ചൊ. യെശു ക്രിസ്തു ആർ ആകുന്നു

എന്ന നി അറിയുമൊ ? ~ :15,

ഉ. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്ത പു

ത്രൻ ആകുന്നു; അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളി

ൽനിന്നും ദൈവകൊപത്തിൽനിന്നും ന,

മെ രക്ഷിപ്പാനായിട്ട സുത്തിൽനിന്ന

ഇറങ്ങി വന്നു.

ഥ9 ചൊ. മനുഷ്യരെ രക്ഷിപ്പാനായിട്ട

ക്രിസ്തു എന്ത ചെയ്തിരിക്കുന്നു?

ഉ. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കല്പനയെ,

താൻ തന്നെ അനുസരിച്ചിരുന്നു, നാമുംഅ

തിനെ അനുസരിക്കെണമെന്ന നമ്മെ പ

, ിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

.cവ്വ ചൊ. എന്നാൽ മനുഷ്യരെ രക്ഷി

പ്പാൻ വെണ്ടി ക്രിസ്തു എന്ത കഷ്ടമനുഭവി

ഷ്ടിരിക്കുന്നു ?

. ഖ സ്ഥ - പl-ിപ്പ് പ് a. ു ബന്ധത്തു



♔:

രും മർിപ്പാൻ യൊവ്വന്മാരുമായ പാപി

കൾക്കു പകരം അവൻ മരിച്ചു.

ഠൻ ചൊ. യെശു ക്രിസ്തു ഇപ്പൊൾ എ

വിടെ ആകന്നു ?

ഉ. അവൻ പിന്നെയും ജിവിച്ച, ദൈ

വത്തെ സെവിക്കയും അവന്റെ പുത്രനാ

Q) ക്രിസ്തുവിനെ സ്റ്റെഫിക്കയും ചെയ്യുന്ന എ

ല്പാവക മായിട്ട സ_ുത്തിൽ ഒരു സ്ഥലം

സമ്പാദിപ്പാൻ അവിടെ പൊയിരിക്കുന്നു.

വ.ം ചൊ. ദൈവത്തെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ

യും സ്റ്റെഹിപ്പാനും സെവിപ്പാനും് നിന്നാ

ൽ തന്നെ കഴിയുമൊ? .

് ഉ, ഇല്ല; അത എന്നാൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ

കഴിയു ? തല്ല, എന്നാലും ഞാൻ അതിനാ

യി കൊണ്ട് അഖപക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ദൈ

വം തന്റെ റ സ്വന്ത ആത്മാവിനെ കൊ

ണ്ട ഇനിൿ സഹായിപ്പിക്കും. -

' വ. ചൊ. ഇനി യെശ്ശൂ ക്രിസ്ത് എപ്പെ?

് എങ്കിലും വരുമൊ ? -

ഇ. 6 ു ക്രിസ്തു ഇനിയും വരും. എ

നെയും ലൊകത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഞ

ങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള തന്റെഠ കണക്ക നൊക്കു

വൻ വരുത്തുകയും ചെയ്യും. -

വ.ം 6.Q) ). c(Qo് കബക് 6നാ കളന്തുരു



ൻ

എന്ത സംഗരിക ?

ഉ. ദൈവത്തിന്റെ വൈപ്തങ്ങളും ദു

ക്ടന്മാരും എല്ലാം അവരവരുടെ പ്രവൃത്തി

കളിൻ പ്രകാരം അനുഭവിക്കെണ്ടുന്നരിന.

വമ്പ ചൊ. നീ ദുഷ്ടതയുള്ള പെതൽ

ആകുന്നു എങ്കിൽ, നിനക്ക് എന്തു വരും?

ഉ, ഞാൻ ദുഷ്ടതയുള്ള പൈതൽ ആക

ന്നു എങ്കിൽ, ദുഷ്ടന്മാരായും ദുഃഖിതന്മാരാ

യുമുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ എന്നുമുള്ള അഗ്നി

നരകത്തിലെക്ക് എന്നെ അയക്കും.

വര. ചൊ. എന്നാൽ നീ ദൈവത്തി

ന്റെ പൈതൽ ആകനു എങ്കിൽ നീ എ

വിടെക് പൊകം ?

ഉ. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പൈതൽ

ആകുന്നു എങ്കിൽ, എന്നെ സുത്തി ലെക

കൊണ്ടുപൊകം; അവിടെ ഞാൻ മൈദ വl

ത്തൊടും ക്രിസ്തുവിനൊടും ക്രടെ ഏ@ന

ക്കും പാകയും ചെയ്യും.

--ബ്



ബ

വെ_ദത്തിന്റെ *

ആഭൂ ഭാഗത്തിലുള്ള

പെരുകും.

-

. ചൊ ആദാം ആർ ആയിരുന്നു ?

ഇ. ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ ഒന്നാമത്തെ മ

അ ആൻ; അവൻ നമുക്ക് എല്ലാവ&ം പി

താവ് ആയിരുന്നു.

വ. ചൊ. ഹവ ആർ ആയിരുന്നു?

ഉ. ഒന്നാമത്തെ സ്ത്രി; അവം നമുക

എല്ലാവകം മാതാവ് ആയിരുന്നു.

മ്പ, ചൊ. കയിൻ ആർ ആയിരുന്നു?

ഉ. ആദാമിന്റെ മൂത്ത മകൻ , അവൻ

തന്റെ സഹൊദരനായ ഹബെലിനെ

6ബ - -

ര് ചൊ. ഹബെര് എങ്ങിനെയുള്ളവൻ

ആയിരുന്നു ? -

ഉ. കയിനെക്കാളും എറ്റവും നല്ലവൻ;

അത്കൊണ്ടു കയിൻ അവനൊട പകഷ്ട്.

@ ചൊ. ഹനൊഖ ആർ ആയിരുന്നു ?

കൂ. ചെലവത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തിയവൻ .



ബ

അവൻ മരിക്കാതെ സുത്തിലെക്കു കൊ

ണ്ടുപൊകപ്പെട്ടു.

") ചൊ. നൊഹ ആർ ആയിരുന്നു ?

ഉ. ലൊകം മുങ്ങിയപ്പൊക അക്ഷ പെട്ട

നല്ല മനുഷ്യൻ.

9 ചൊ. യൊബ ആർ ആയിരുന്നു ?

ഉ. വെദനകളിലും നഷ്ടങ്ങളിലും മഹാ

ക്ഷമയുള്ള മനുഷ്യൻ.

ല ചൊ. അബ്രാഹാം ആർ ആയിരുന്നു?

ഉ. വിശ്വാസികൾക ഭ ജൂാന്തക്കാരൻ ;

ഭവൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്റ്റൈഹിതനുംആ
യിരുന്നു.

ൻ ചൊ. ഇസ്സാക്ക ആർ ആയിരുന്നു ?

2- അബ്രാഹാമിന ദൈവത്തിന്റെം

വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം ഉണ്ടായ പുത്രൻ.

കം ചൊ. സാറാ ആർ ആയിരുന്നു ?

2." അബ്രാഹാമിന്റെ ഭായ്യ , അവലം

ജാകിനെൻറ മാതാവും ആയിരുന്നു.

ക് ചൊ. യാക്കൊബ ആൻ ആയിരുന്നു;

ല. ഇസ്സാക്കിന്റെ ഇളയ മകൻ ; അവ

് ഉപായം കൊണ്ട് തന്റെ പിതാവി

* അനുഗ്രഹത്തെ സമ്പാദിച്.

-- ചൊ. യിസാഎൽ എന്റള്ളത് എ



scവം

ഉ. യാക്കൊബിന ദൈവം തന്നെ കൊ

ടുത്തിട്ടുള്ള പുത്തൻ പെർ.

കന്മ. ചൊ. യൊസെഫ ആർ ആയിരുന്നു?

ഇ. യിസ്രാഎലിന്റെ ഇഷ്ട പുത്രൻ; എ

ന്നാൽ അവന്റെ സഹൈാദരന്മാർ അവ

നൊട പകച്ചു, അവനെ വിറ്റുകളഞ്ഞു.

ഫരം ചെ9. വത്രണ്ട് വംശപിതാക്കന്മാർ

. ആർ ആയിരുന്നു ?

ഇ. യാക്കൊബിന്റെ പന്ത്രണ്ടു പുത്ര

ാർ അവർ യിസ്രാഎൽ ജനങ്ങളുടെ

പിതാക്കന്മാർ ആയിരുന്നു.

ഫG ചൊ. പഠഒ ആർ ആയിരുന്നു ?

ഉ. ശിശുക്കളെ കൊല്പിച്ച എജിപു രാ

ജാവ്, അവൻ ചെങ്കടലിൽ മുങ്ങി ചതു.

ഫ്) ചൊ. മൊശൈ ആർ ആയിരുന്നു ?

ഉ. യിസ്രാഎൽ ജനങ്ങളുടെ രക്ഷിതാ

്ചും നൂായപ്രമാണങ്ങളെ കൊടുത്തവനും,

അവരെ വനത്തിൽ കൂടി കൂട്ടി കൊണ്ടു

പൊയവനും ആയിരുന്നു.

ക9 ചൊ. അഹ്റൊൻ ആർ ആയിരു

നു ?

ഇ. മൊഗെയുടെ ജെ)ഷ്ടൻ; അവൻ യി

ജാഘലിൽ ഒന്നാമത്തെ മെല്ലട്ടുകാരനായി
ബ-l.



ാം

: കു ചൊ. പട്ടക്കാർ ആൻ ആയിരുന്നു ?

ഉ. ദൈവത്തിന് ബലികമങ്ങളെ ക

ഴികയും, അവന്റെ മാറ്റങ്ങളെ മനുഷ്യർ,

പറഞ്ഞുകൊടുകയും ചെയ്തിരുന്നവർ.

ഠൻ ചൊ. യൌശുവാ ആർ ആയിരുന്നു?

ഉ, മൊബൈശ മരിച്ചതിന്റെ ശൈഷം യി

സ്രാഎൽ ജനങ്ങളെ ഭർിച്ചവൻ; അവക

കൊടുക്കുമെന്ന ദൈവം കല്പിച്ചു ഭൂമിയി

ലെക് അവൻ അവരെ കൊണ്ടുവരികയും

ചെയ്യ.

വാ ചൊ ശിംശൈാൻ ആൻ ആയിരുന്നു :

ഉ. മഹാ ആരൊ(ുമുള്ള വൻ; അവൻ

തന്റെ ശത്രുകളിൽ ആയിരം പെരെ ഒ

രു താടി എല്ല കൊണ്ട് കൊന്നു.

വ.ം ചൊ. എലി ആർ ആയിരുന്നു ?

ഉ. അവൻ നല്ലൊരു വൃദ്ധൻ ആയിരു

നു, എങ്കിലും അവൻ തന്റെ മകളെ ദുഷ്ടത

ചെയ്യാതെ ഇരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്കായികകൊ

ണ്ട ദൈവം അവനൊട കൊപിച്ചു.

വ.വ. ചൊ. ശമുയെൽ ആർ ആയിരുന്നു :

ഉ വൈപുതൽ ആയിരുന്നപ്പൊൾ ദൈ

വം ദീഘദി ആക്സിയവൻ,

വന ചൊ. ദിഷദിമാർ ആര ആയി



ഫര്

. ഉ, വരുന്ന കായ്യങ്ങളെ മുമ്പിൽ കൂട്ടി

പഠവാനും, ലൊകത്തിൽ തന്റെ മനസ്സി

നെ അറിയിപ്പാനും ദൈവം പഠിപ്പിച്ചിട്ടു

ള്ള ജനങ്ങൾ. - -

വര. ചൊ, ദാവീദ ആർ ആയിരുന്നു:

ഉ. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്ത ഹൃദയ പ്ര

കാരം ഉള്ളവൻ; അവൻ ആട്ടിടയനായി

രിക്കുമ്പൊൾ രാജാവാക്കപ്പെട്ടു. -

വl@ ചൊ, ഗൊലിയാഥ ആര ആയിരു

ന്നു ?

ഉ. ഒരു കവിണ കൊണ്ടും ഒരു കല്ല

കൊണ്ടും ദാവിദ കൊന്ന മഹാ മല്ലൻ,

വസ്ത ചൊ. അബ്ദാലൊം ആര ആയിരുന്നു:

ഉ. ദാവീദിന്റെ ദൂഷത്രൻ , അവൻ ത

ന്റെ പിതാവിനൊട മത്സരിച്ചു. അവൻ

ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെമേൽ തൂങ്ങിയിരിക്കുമെമ്പാഠം

കൊല്ലപ്പെട്ടു.

, വ9 ചൊ. ശ്ലൊമൊൻ ആർ ആയിരു

്നു ?

. ഉ, ദാവീദിന്റെ ഇഷ്ട പുത്രൻ : അവ

ൻ യിസ്രാഎൽക്കാരുടെ രാജാവും മനുഷ്യ

ിൽ മഹാ അറിവുള്ളവനും ആയിരുന്നു.

വവ്വ ചൊ. യൊശിയാ ആർ ആയിരുന്നു:

ഉം എാവും ചെറുപ്പക്കാരനായൊരു
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രാജാവ്; അവൻ ഹൃദയത്തിൽ അലിവുള്ള

വനും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടവനും ആയി

ബ

വൻ ചെ9. യശായ9 ആർ ആയിരുന്നു:

ഉ. മറ്റുള്ളവരെക്കാളും യെശു ക്രിസ്തുവി

നെകുറിച്ച അധികം സംസാരിച്ച ദില്ലഗ്ദി.

നlം ചൊ. എലിയ ആര ആയിരുന്നു:

ഉ. അഗ്നി തെർിൽ സുത്തിലെക്കു കൊ

ണ്ടുപൊകപ്പെട്ട ദിഘദഗ്ദി.

ന. ചൊ. എലിശാ ആർ ആയിരുന്നു :

ഉ. പൈതങ്ങളാൽ പരിഹസിക്കപ്പെ

ട്ട ദീഘദഗ്ദി; വെലാരനായുള്ളൊരു കാടി

ആയവരെ ചിന്തിക്കളഞ്ഞു. -

ബവ ചൊ. ഗൊഹാസ്സി ആർ ആയിൽ

ന്നു :

ഉ. ദിഘദഗ്ദിയുടെ ഭൂതൃൻ; അവൻ ഒ

രു കള്ളം പവക6 കാണു അവന കരുനാ

ളും പൊറുക്കാത്ത കഷതൊഗം പിടിച്ചു.

മ്പഞ്ച ചൊ. യൊനാ ആർ ആയിരുന്നു :

ഉ. മൂന്ന പകലും മൂന്ന രാവും ഒരു മ

ത്സ്യത്തിന്റെ വയറിൽ കിടന്ന ദിഘദഗ്ദി.

മ്പര. ചൊ. ദാനിചഏൽ ആത ആയിരു

നു

ഉ. താൻ ദൈവത്തൊട പ്രാതിക്കൊ -
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ങ്ങ് സിംഹങ്ങളുടെ ഗുഹയിൽ രക്ഷപെട്ട

ടിഘദഗ്ദി.

മ്പ@ ചെ9. ശദ്രാക്കും മെശാക്കും അതെബ്

ദനെഗൊയും ആർ ആയിരുന്നു?

ഉ. വിഗ്രഹത്തെ വന്ദിപ്പാൻ അനുസരി

കാത്ത മൂന്ന യെഹൂദന്മാർ, അവർ അഗ്നി

കണ്ഡത്തിലെക്കു ഇടപ്പെട്ടാറെ വെന്തതുമി

ല്പം

മ്പ്) ചൊ, നെബുകദ്നെസർ ആർ

ആയിരുന്നു ?

ഉം ബാബെലൊൻ ദെശത്തെ അഹമ്മ

തിയുള്ള രാജാവ്; അവൻ ഭ്രാന്തനായി തി

്. ഭൂഗങ്ങളുടെ ഇടയിലെക്കു ആട്ടിക്കളയ

പ്പെട്ടു.



ാ

്: വൈദത്തിന്റെ ഒടുക്കത്തെ

8്. ഭാഗത്തിലുള്ള പെരുക്.

l

സ്റ്റ്
--

ി ം ചൊ. യെശു ക്രിസ്തു ആർ ?

് ഉ. ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനും മനുഷ്യ

രുടെ രക്ഷിതാവും ആകന്നു.

?? വ. ചൊ. കവൃക മറിയ ആർ ആയി

രുന്നു ?

ബ ഉ, യെശ്ശ ക്രിസ്തുവിന്റെ ബം

ി ാ. ചൊ.. ആശാരിയായ യൊസൊഫ്

. ആർ ആയിരുന്നു ?

ഉ. അവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതാവിനെ

വിവാഹം ചെയൂവനാക്കൊണ്ട് അവ

ന്റെ പിതാവ് എന്ന ശ്രതി.

ര ചൊ. യെഫ്രദന്മാർ ആൻ ആയിരു

നു ? -

ഉ. അബ്രാഹാമിന്റെയും, ഇസ്റ്റാക്സിന്റെ

യും, യാക്കൊബിന്റെയും വംശം ആയിരു

ന്നു; ദൈവം തന്റെ സ്വന്ത ജനങ്ങളായി

് അവരെ തെരിഞ്ഞെടുകയും ചെയ്തു.

@ ചൊ. പുറജാതികാർ ആര് ആയി
രുന്നു :



ഉ. യഹൂദാരല്ലാത്ത ദെശക്കാർ ഒക്കെ

യും.

ആ ചൊ. കൈസർ ആർ ആയിരുന്നു ?

ഉ. റൊമായ ലെ മഹാ രാജാവും ലെ?

ക ഭരിച്ചവനും ആയിരുന്നു.

് ചൊ. എറൊദെസ എന്ന മഹാ ർ)

ജാവ ആർ ആയിരുന്നു ? -

ഉ. ചൊ. യെഹൂദ ദൈശത്തെ രാജാവ്

അവൻ ക്രിസ്തുവിനെ കൊല്ലെൺമെന

വെച്ച ഒരു പട്ടണത്തിൽ ഉള്ള പൈതങ്ങ

ളെ ഒക്കെയും കൊന്നു. . .

വൃ ചൊ. യൊഹന്നാൻ ബപൂിസ്റ്റ് ആ
ർ ആയിരുന്നു ? ് .

ഉ. ക്രിസ്തു വന്നു എന്ന യെഹൂദന്മാരൊ ്:ു

"ട അറിയ് ദിഘദഗ്ദി. :

ൻ ചൊ. മറെറ എറൊദെസ് ആർആ { ്
യിരുന്നു ? - :ി

ഉ. ഗലിലെയാ ദെശത്തെ രാജാവ, അ ട്

വൻ യൊഹന്നാൻ ബപൂിസ്റ്റിന്റെ തല ' : ;
ചെയ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. {, ല

ഫ്ഠ 6 ഫ10ം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ്
്

ആർ ആയിരുന്നു ?

ഉ. തങ്ങൾക്ക് ഗുരു എന്ന വെച്ച അവ ്

ങ്കൽനിന്ന പഠിച്ചവർ. . . . . ആ



ദൻ

. ചൊ.നതാനിഎൽ ആരആയിരുന്നു?

ഉ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനും വൃാജ

മില്ലാത്തവനും ആയിരുന്നു.

ച ചൊ. നിക്കൊദിമുസ് ആർ ആയി

രുന്നു ?

ഉ. രാത്രിയിൽ യെശുവിന്റെ അടുക്കൽ

വന്ന ചെടിയുള്ള ശിഷ്യൻ.

ചമ്പ ചൊ. മഗെദല്ലാരത്തി മറിയ ആ

ര ആയിരുന്നു ?

ഉ. ഒരു വലിയ പാപി; അവൾ അവ

ളുടെ കണ്ണീർ കൊണ്ട ക്രിസ്തുവിന്റെ ബ

ദങ്ങളെ കഴുകി, അവളുടെ തലമുടി കെ5

ണ്ടു അവയെ തുടെ ക്കയും ചെയ്തു.

.cരം ചൊ, ലാസറസ് ആർ ആയിരുന്നു?

ഉ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈഹിതൻ; അ

വൻ മരിച്ച് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശൈ

ബ ക്രിസ്തുബ ജീവിപ്പിച്ചു.

.ം@ ചൊ. മാരാ ആർ ആയിരുന്നു?

ഉ. ലാസറസിന്റെ പെങ്ങൾ, അവൾ

യെശുവിന ഒരു വിരുന്ന കഴികയിൽ അ

ധികം അദ്ധാനപ്പെട്ടു.

ചന്ത ചൊ. മാതായുടെ സഹൊദരി മ

-

റിയ ആൻ ആയിരുന്നു ?



ബ.'

യെശുവിന്റെ പ്രസംഗം കൈകകയും ചെ

യു സ്രി.

്ഥ5) ചൊ. അപ്പൊസ്സൊലന്മാർ ആൻ

ആയിരുന്നു : -

ഉ. തന്റെ സുവിശൈഷത്തിന പ്രധാ

ന ശുശ്രൂഷകാരായിട്ടു ക്രിസ്തു തെർിഞ്ഞെടു

ത്ത പന്ത്രണ്ടു ശിഷ്യന്മാർ.

ഫവൃ ചൊ. ശിമൊൻ പത്രൊസ ആരാ

യിരുന്നു?

ഉ. ക്രിസ്തുവിനെ നിഷെധിച്ച പറഞ്ഞു,

വിണ്ടും അതപിച്ച അപ്പൊസ്സൊലൻ.

ഫൻ ചൊ. യൊഹന്നാൻ ആർ ആയി

രുന്നു :

ഉ. ക്രിസ്തുവിന്റെ മാറിടത്തിൽ ചാരി

യ ഇഷ്ടനായ അപ്പൊസൊലൻ.

വ-ം ചൊ, തൊമാസ ആർ ആയിരുന്നു :

ഉ. ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയി tത

ബാധം വരുവാൻ വിഷമിച്ച അപ്പൊ

മസ്താലൻ,

-ക ചൊ. യെഫ്രാ ആർ ആയിരു
oനു :

ല. ഒരു ഫുംബനം കൊണ്ടു ക്രിസ്തുവി

നെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ദുഷ്ട ശിഷ്യന്റ്.
്. ി ക്ഷ - la കു -- =

| l)

് ;



Q.മ

ഉ. ക്രിസ്തുവിനെ ശിക്ഷെക വിധിച്ച വ

ലിയ മെല്പട്ടക്കാരൻ.

വന ചൊ പൊന്തിയുസ് പിലാത്തൊ

സ ആര ആയിരുന്നു :

ഉ. യെഹൂദ രാജ്യത്തിലെ അധികാരി

അവൻ ക്രിസ്തുവിനെ കർിശിൽ തറെപ്പാ

ൻ കല്പിച്ചു.

വര. ചൊ, അരിമതെയക്കാരനായ

യൊസെഫ് ആർ ആയിരുന്നു ?

ഉ. ക്രിസ്തുവിനെ തന്റെ സ്വന്ത ശവ

ക്കുഴിയിൽ അടകിയ ധനവാൻ.

വ@ ചൊ. നാല സുവിശെഷകന്മാർ

ആർ ആയിരുന്നു ?

ഉ- ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം മുതൽ മര

ണം വരെയുള്ള വത്തമാനം എഴുതിയ മ

ത്തായിയും, മക്കൊസും, ല്ലുകൊസും, -യൊ

ബം.

വന്നു ചൊ. അനനിയാസ എനവനും

സഫിറാ എന്നവളും ആര് ആയിരുന്നു?

ഉ. ഒരു ഭൊക്ട് പറക്കൊണ്ട മരിച്ചിട്ടു

ള്ള പുരുഷനും അവന്റെ ഭാഴ്ചയും.

വ5, ചൊ, സ്കെഫാനൊസ് ആൻആയി

രുന്നു :



tു.വ.

ളും കല ചെയ്യപ്പെട്ടവൻ.

വവ്വ ചൊ പൌല്പസ ആർ ആയിരുന്നു:

ഉ. ആദിയിൽ അവൻ ഒരു ഉപദ്രവി

ആയിരുന്നു,പിനെ അവൻ ക്രിസ്തുവി നെൻറ

ഒരു അപ്പൊസ്സൊലനായി തിന്

വൻ ചൊ. ദൊൿസ ആർ ആയിരുന്നു?

ഉ. ദരിദ്രന്മാക്സ് വസ്ത്രങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയ

ഒരു ഉത്തമ സ്ത്രി; അവൾ മരിച്ചാറെ ജീവി

പ്പിക്കപ്പെട്ടു.

നു.ം ചൊ. എല്ലമാസ ആർ ആയിരു

ന്നു ?

ഉ. ഒരു ദുഷ്ടൻ, അവൻ സുവിശൈഷ

ത്തിനു വി തൊധമായി സംസാരിക്ക കൊ

ണ്ട കണ്ണ കാണാതെയായി തിന്നു.

ബ. ചൊ. അപ്പൊളൊസ് ആർ ആയി

രുന്നു?

ഉ. സുവിശെഷത്തെ ശുക്ലാന്തിയൊട്ടും

സാമതg്യത്തൊടും പ്രസംഗിച്ചുവൻ.

ബവ ചെ9. ഇയുതിക്കൊസ് ആർആയി

രുന്നു :

ഉ, പ്രസംഗ സമയത്ത് ഉറങ്ങി, താഴെ

വിണ മരിച്ച ഒരു യൌവനക്കാരൻ.

മ്പന. ചൊ. തിമൊഖഥയുസ് ആർആയി

ഹാ



വ്

ഉ. തന്റെ ബാല്യം മുതൽ വൈദപുസ്ത

കം അറിഞ്ഞ യൌവനമുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷ
കാരൻ.

മ്പര. ചൊ. അഗ്രിപ്പ ആർ ആയിരുന്നു:

ഉ. ക്രിസ്ത്യാനി ആകുവാൻ മിക്കവാറും

അനുസരിച്ച ഒരു രാജാവ്. -

പ്രാത്ഥനകൾ.

ക്താവിന്റെ പ്രാത്ഥന.

സപ്റ്റത്തിലുള്ളവനായ ഞങ്ങളുടെ പി

താവെ, നിന്റെ നാമം ശുദ്ധമാക്കപ്പെ

ടെണമെ; നിന്റെ രാജ്യം വരെണ

മെ ; നിന്റെ ഇഷ്ടം സപ്രശ്നത്തിലെ പൊ

ലെ ഭൂമിയിലും ചെയ്യപ്പെടെണ്മെ ഞ

ങ്ങളുടെ ദിവസമുള്ള അപ്പം ഇന്ന ഞങ്ങൾ

ക ത്രൈണു മെ; ഞങ്ങളുടെ ബ്ബം

ചെയ്യുന്നവരൊട ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത

പൊലെ, ഞങ്ങളുടെ ക്ഠങ്ങളെ ഞങ്ങ

ളൊടും ക്ഷമിക്കെണമെ ; ഞങ്ങളെ പരി

ക്ഷയിലെക്കു അകപ്പെടുത്താതെ, ഞങ്ങളെ

ദൈാഷത്തിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കെണമെ ; എ

ന്തകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും, ശക്തിയും, മ

ഫതപവും എന്നെക്കും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു
-- - - - 1



ബ

ചെറിയ പൈതങ്ങൾക്കുള്ള

പ്രാത്ഥനകൾ.

-ആ

പൈതലിന്റെ രാവിലത്തെ

പ്രാത്ഥന.

സ്വ ശക്തനും ആകാശത്തിലും ഭൂമിയി

ലും ഉള്ള സകല വസ്തുകളെയും സൃഷ്ടിച്ച ക

രാവുമായ ദൈവമെ, നിന്റെ കല്പന

യാൽ ഇരുൾ പൊകനു പകൽ വെളിച്ചം

വരികയും ചെയ്യുന്നു; നീ നല്ലവനാകുന്നു;

നി ഇടവിടാതെ നന്മ ചെയ്യുന്നു, നീ ക

ഴിഞ്ഞ അാത്രിയിൽ എന്നെ ഇങ്ങിനെ സ്മ

ക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടും, ഇന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ജി

വനൊടെ നല്ലവണ്ണം ഇരിക്കുന്നത് കൊ

ണ്ടും ഞാൻ നിനക്ക സൊത്രം ചെയ്യുന്നു.

ക്താവെ, ംരം ദിവസം മുഴുവനും എ

നെ കൈാഷം കൂടാതെ രക്ഷിക്കെണ്മെ :

നിന്റെ പുത്രനായ യെശു ക്രിസ്തു നിമി

ത്തം ഞാൻ എന്നും നിന്നെ സ്റ്റെഫിഷ് സ്പെ

വികുമാറാകെണമെ. ആമെൻ.
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്പൈതലിന അഞ്ച ആറ് വയസ്സായാ

ൽ കാലത്തെ പ്രാത്ഥനയൊട ക്രടെംരം

താഴെ വരുന്നത് കൂട്ടി ചൊല്ലെണാം.]

ദൈവമെ, എന്റെ ശരീരത്തിനും എ

ന്റെ ആത്മാവിനും ആവശ്യമുള്ള നല്ല വ

സ്റ്റുകൾ ഒക്കെയും ജനിക തരെണമെ; നി

ന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ നിന്റെ പരിശു

ദ്ധാത്മാവ കൊണ്ട ഇനിക സഹായിക്കെ

ണമെ; നിന്നൊട വിരുദ്ധം ചെയ്യുന്നതി

ന എപ്പൊഴും ഇനിക്ക ഭയം ഉണ്ടാകി, നി

ന്റെ കൃപയൊടെ ഞാൻ വസിച്ച മരിക്കു

മാറാകെണമെ. നിന്റെ ഇഷ്ട പുത്രൻ

താൻ ഒരുനാളും പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കി

ലും, പാപമുള്ള ജീവന്മാക് പകരം ഒരി

കൽ ഭൂലൈാകത്തിൽ വെച്ച് മരിച്ചത് കൊ

ണ്ടും, ഇപ്പൊൾ അവൻ ആയവ് വെണ്ടി

അപെക്ഷപ്പാനായിട്ടും അവരെ രക്ഷി

പ്പാനായിട്ടും സ്റ്റത്തിൽ വസിക്കുന്നത്

കൊണ്ടും, കത്താവെ, 6).വെചതലായ എ

ന്റെ പ്രാത്ഥനയെ കെട്ട, എന്റെ കുറ്റ

ങ്ങളെ ഒക്കെയും ക്ഷമിക്കെണാമെ. അവ

ന്റെ നാമം എനെക്കും സ്തുതികപ്പെടുമാറാ
ബ ഹ-l. -> ~~~കുഷ്



വൻ

്പൈതലിന്റെ പ്രാഥനയൊട്ട ക്രടെ

കര്താവിന്റെ നാളിൽ രാവിലെ ക്ര

ട്ടെട്ടുണ്ടുന്ന

പ്രാത്ഥന.)

കരiാവെ, മഹാ സന്തൊഷത്തൊട ക്ര

ടെ ഞാൻ നിനെ വന്ദിക്കുക അല്ലാതെ നി

ന്റെ •രം ദിവസത്തെ പാപമായും മൂഢ

തയായും കഴിപ്പാൻ എന്നെ വിടരുതെ.

എന്നെക്കും നിന്റെ ആരാധനയും സെ

വയും ഉള്ള സപ്റ്റത്തിൽ പാപ്പാൻ ഞാൻ

എറ്റവും യൊഗൃനായി വരെണ്ടുന്നതിന്

നിനെ നല്ലവണ്ണം അറിവാനും, മുമ്പില

ത്തെക്കാളും അധികം നിന്നെ സെവിപ്പാ

നും എന്നെ പഠിപ്പിക്കെണമെ. ആമെൻ,

ഞെപ്തലിന്റെ വൈകനെര

ബത്ത പ്രാത്ഥന.

സകല കാഴ്വങ്ങളെയും അറിയുന്ന കരാ

വായ ദൈവമെ, നി എന്നെ പകലത്തെ

പൊലെ തന്നെ രാത്രിയും കാണുന്നു. ഇന്

പകൽ ഞാൻ തെഠറ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒ

ക്കെയും ക്ഷമിക്കൂ, ഞാൻ ഉറങ്ങുനൈരം ജു

"ു
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ന്ന രാത്രി മുഴുവനും എനെ കാത്ത രക്ഷി

ബ്ബ ക്രിസ്തു നിമിത്തമായിട്ട ഞാൻ

നിന്നൊട പ്രാതിക്കുന്നു. നീ സവശക്തി

യും എനെക്കും കൂവയുമുള്ള ദൈവം ആക

കൊണ്ടു നിന്റെ കാവലിൽ ഉൾപ്പെട്ടു കിട

പ്പാനും, നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ ഉൾപ്പെ

ട്ട എന്നെക്കും പാപ്പാനും ഞാൻ ആഗ്രഹി

ക്കുന്നു. ആമെൻ.

(പൈതലിന അഞ്ച ആം വയസ്സായാൽ

വൈകനെരത്തെ പ്രാത്ഥനയിൽ രം

വരുന്നത് ക്രട്ടി ചൊല്ലണം.] -

എന്നെ മാത്രമല്ല, എന്റെ മാതാപിതാക്ക

ന്മാരെയും എന്റെ ബന്ധുക്കളെയും ക്രടെ

അനുഗ്രഹിക്കെണമെ; എല്ലാ സമയങ്ങളി

ലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അവക നന്മ ചെ

യ്യെണമെ; അവത്തെ എപ്പൊഴും സ്റ്റെഫ

ത്തൊടെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ഇനിക സഹാ

യിക്കെണമെ; ആകാശവും ഭൂമിയും അവ

യിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളും നിനക്കുള്ളവ

യാകകൊണ്ടു, നിന്റെ കൃപാ സഹായ

യത്താൽ ഞാൻ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തു, ഭൂ

ലൊകത്തിൽ നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അ

നുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശൈഷം, 'നിനൊട്ടു



Q.Q)

നിന്റെ പുത്രനായ യെശു ക്രിസ്തുവിനൊ

ടൂം ക്രടെ വസിപ്പാൻ എന്റെ ആത്മാവി

ന സ്റ്റത്തിൽ ഒരു സ്ഥലം തരെണാമെ,

ആമെൻ. -

[പൈതലിന്റെ വൈകനെരത്തെ പ്രാ

ത്ഥനയൊട ക്രടെ കത്താവിന്റെ നാ

ളിൽ ക്രട്ടെണ്ടുന്ന പ്രാത്ഥന.]

മഹാ കൃപയുള്ള ദൈവമെ, ഇന് ഞാൻ

കെട്ടിട്ടുള്ള നല്ല കാഴ്വങ്ങളിൽ ഒന്നും ഞാൻ

ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുമാറാകെണമെ;

ഞങ്ങളുടെ കതാവും രക്ഷിതാവുമായ

6യശു ക്രിസ്തു ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ ലൊക

ത്തൊട നൂായം വിസ്മരിപ്പാൻ വരുമെമ്പാ

ഠം, അകാഴ്വങ്ങളെ കുറിച്ച ഒരു നല്ല കണ

ക ബൈാധിപ്പിപ്പാൻ ഇനിക്ക പ്രാപ്തി ഉ

ണ്ടാകെണ്ടുന്നതിന് എന്റെ നടപ്പിനെ ന

ന്നാക്കുവാൻ അവയെ എന്റെ ഹൃദയത്തി

ൽ ധരിപ്പിക്കെണമെ. ആമെൻ.

ഭക്ഷണത്തിനു മുമ്പൈ വൈപത

ലിന്റെ പ്രാത്ഥന.

ക്താവെ, എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു. യെശു

്

:സ്റ്റ
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് നിമിത്തമായിട്ടു നിന്നെ സെവി

പ്പാൻ oർo ആഹാരം കൊണ്ട എന്റെ ആ

തൊമ്രപ്പെടുത്തെണമെ. ആമെൻ.

ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ശെഷം

പൈതലിനെൻറ പ്രാത്ഥന.

എന്റെ ആയുസ്സു മുഴുവനും നാൾതൊറു്

ഭക്ഷിപ്പാൻ ഇനിക്ക ആഹാരം ര.രുന്ന ദൈ

വത്തിന് ഞാൻ മനസ്റ്റൈാടെ ബ്ലൂാത്രം ചെ

യ്യുന്നു. ആമെൻ,

ഭക്ഷനെതിന് മുമ്പെ ബാല

കന്റെ പ്രാത്ഥന.

കരiാവെ, ഞാൻ ഭക്ഷികയും കടികയും

ചെയ്യുന്ന നല്ല വസ്തുക്കളെ കൊണ്ട് എന്നെ

ജീവനൊടെ പാപ്പിച്ച, നിന്റെ പുത്ര

നും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവുമായ യെശു ക്രി

നിമിത്തമായിട്ടു നിന്നെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ

ജനിക്ക പ്രാപ്തിയുണ്ടാക്കെണമെന്ന് ഞാൻ

നിനൊട അപ്പെക്ഷിക്കുന്നു. ആമെൻ,



;

ബ

ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ പിമ്പ

ബാലകന്റെ പ്രാത്ഥന.

സ്റ്റത്തിലുള്ള പിതാവെ, നാംതൊറും

ഇനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് വെണ്ടി

യും, നീ ഇനിക്ക തരുന്ന എല്ലാ അനുഗ്ര

ഹത്തിനു വേണ്ടിയും ഞാൻ നിനക്ക സ്റ്റൊ

ത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈാത്ര

ത്തെ ക്രിസ്തു നിമിത്തമായിട്ട കൈക്കൊളെ

ണമെ. -ആമെൻ. -






